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НА СЛЫ ХУ

Су праць Су праць 
аф ры кан скай чу мы — аф ры кан скай чу мы — 

ад бор проб у дзі коўад бор проб у дзі коў
Мін ляс гас пра па нуе пе ра няць 

лі тоў скі во пыт
Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 
ў хут кім ча се пла нуе ўнес ці 
шэ раг пра па ноў па ба раць бе з 
аф ры кан скай чу мой сві ней (АЧС) 
у Бе ла ру сі і вый сці з імі на ўзро вень 
ура да, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
гэ та га ве дам ства.

Га вор ка, перш за ўсё, ідзе пра маг-
чы мае ўка ра нен не лі тоў ска га во пы ту, 
дзе сён ня бя рэц ца ад бор проб ва ўсіх 
асо бін дзі ка (у тым лі ку ў здох лых). 
У вы пад ку ста ноў ча га вы ні ку жы вё лу 
ад праў ля юць на ўты лі за цыю, ад моў на-
га — да зва ля юць вы ка рыс тоў ваць ту шу 
ў ежу. У су се дзяў так са ма функ цы я нуе 
сіс тэ ма сты му ля ван ня па ляў ні чых гас-
па да рак і па ляў ні чых, а за ад бор проб 
і ана ліз на АЧС пла ціць дзяр жа ва.

Бе ла русь на сён ня за ста ец ца адзі-
най кра і най, якая не пра во дзіць ста-
пра цэнт ны ад бор проб, а ўты лі зуе 
ўсіх ад стра ля ных дзі коў. Пры гэ тым за 
кож ную ад стра ля ную асо бі ну дзяр жа-
ва пла ціць па сем ба за вых ве лі чынь.

Па сло вах на чаль ні ка ад дзе ла 
па ляў ні чай гас па дар кі мі ніс тэр ства 
Сяр гея ШАС ТА КО ВА, які ня даў на 
пры няў удзел у Між на род ным се мі на-
ры па ба раць бе з аф ры кан скай чу мой 
сві ней і дзі коў у Каў на се (Літ ва), вак-
цы ны ад рас паў сюдж ван ня чу мы сён-
ня не іс нуе. Та му пер ша чар го выя ме ры 
па ба раць бе з АЧС — пра фі лак тыч ныя. 
Гэ та ме ра пры ем ствы па бія ла гіч най 
аба ро не на сві на вод чых аб' ек тах і зні-
жэн не коль кас ці дзі ка ў дзі кай пры ро-
дзе. Па сло вах спе цы я ліс та, за апош нія 
тры га ды па пу ля цыя дзі ка ў Бе ла ру сі 
зні зі ла ся з 83 ты сяч да 2,7 ты ся чы асо-
бін. Асноў ная пры чы на — пра ве дзе ныя 
ме ра пры ем ствы па ад стрэ ле жы вё лы. 
А па ін фар ма цыі за меж ных экс пер таў, 
пры ад стрэ ле дзі ка АЧС фік су ец ца ўся го 
ў 2—4 пра цэн таў асо бін, і на 70 пра цэн-
таў за ра жа ны ту шы здох лых жы вёл.

Уся го на се мі на ры свой во пыт змаг-
лі прад ста віць 15 кра ін. Га лоў най мэ-
тай удзель ні каў ста ла аб мер ка ван не і 
азна ям лен не з ад ноў ле най эпі дэ мі я-
ло гі яй АЧС у Еў ро пе, ас но ва мі ахо вы 
зда роўя дзі коў. Асоб на бы ло за кра ну-
та пы тан не бія бяс пе кі па ля ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

З ВЕТ РЫ КАМ З ВЕТ РЫ КАМ 
ПА ГРА ВІЙ ЦЫ...ПА ГРА ВІЙ ЦЫ...

Хто 
і якім чы нам 

ра ман туе 
да ро гі?

Па дзел аба вяз каў
На мес нік стар шы ні Бу да-

Ка ша лёў ска га рай вы кан ка ма 
Яў ген ЛІ СЕЙ ЧЫ КАЎ рас каз вае, 
што сён ня за ста нам да рог со чаць 
тры прад пры ем ствы. Най боль шы 
аб' ём ра бот за ма ца ва ны за да-
рож на-ра монт ным бу даў ні чым 
упраў лен нем №184. У са мім го-
ра дзе Бу да-Ка ша лё ва і га рад скім 
па сёл ку Ува ра ві чы гас па да рыць 
«Бу да-Ка ша лёў скі ка му наль нік», а 
да рож на-экс плу а та цый нае ўпраў-
лен не №46 аб слу гоў вае шля хі рэс-
пуб лі кан ска га зна чэн ня.

— Сё ле та з усіх кры ніц фі нан са-
ван ня — рэс пуб лі кан ска га, аб лас-
но га і мяс цо ва га бюд жэ таў — на 
да рож ныя ра бо ты бы ло вы дзе ле-
на 1 міль ё н 982 ты ся чы руб лёў. На 
гэ тыя гро шы прад пры ем ствы зра-
бі лі част ко вую пад сып ку 36 ву ліц 
агуль най пра цяг лас цю ка ля 31 кі-
ла мет ра ў Гу ся віц кім, Крыў скім, 
Ма ро за віц кім, Мі ка ла еў скім, 
Ра гін скім, Па та па ўскім і Ува ра-
віц кім сель са ве тах. Вы ка на лі бя-
гу чы ямач ны ра монт ас фаль та-
бе тон ных па крыц цяў. Без умоў на, 
праб ле ма «дрэн ных да рог» у ра-
ё не іс нуе. І яна, у асноў ным, звя-
за на з не да хо пам фі нан са ван ня. 
Каб поў нас цю на вес ці па ра дак, 
па трэб на пры клад на 13 міль ё-
наў руб лёў. Вы тры маць та кую 
на груз ку бю джэт не ў ста не. Так 
што тэр мі но ва зай ма ем ся толь кі 
кры тыч ны мі вы пад ка мі — гэ та ка лі 
пра ехаць у вёс ку не мо жа са цы-
яль ны транс парт аль бо ад жы ха-
роў па сту па юць скар гі. У ас тат нім 
пры трым лі ва ем ся пла на.

Ку ды па ехаў грэй дар?
Ку ды ме на ві та трэ ба ад праў-

ляць ра монт ную бры га ду, вы ра-
ша юць улас ні кі, за які мі за ма ца-
ва ны пэў ны ўчас так. Спе цы я ліс ты 
агля да юць па лат но, і ў за леж нас-
ці ад яго ста ну скла да юць план, 
які по тым трап ляе на раз гляд у 
рай вы кан кам. Там мо гуць уно-
сіц ца ка рэк ты вы: на прык лад, 
ней кі ўчас так не тра піў у спіс, а 
жы ха ры скар дзі лі ся на дрэн ны 
стан па крыц ця. Ка лі скар гі час-
тыя ці вы па дак кры тыч ны, па ра-
дак на ву лі цы на вод зяць па-за 
пла нам.

Па доб ная сі ту а цыя і з грэй дзі-
ра ван нем. На грун та выя і пяс ча-
на-гра вій ныя тра сы спе цы яль ная 
тэх ні ка вы хо дзіць двой чы на год. 
Ад нак на двор'е во сен ню, вяс ной, 
у час моц ных даж джоў уно сіць 

свае «ка рэк ты вы». У та кіх вы пад-
ках грэй дар вы яз джае на мес цы і 
час цей, па-за тэр мі на мі. Праў да, 
пе рад тым як раў няць, трэ ба да-
ча кац ца, па куль зям ля пад сох не, 
іна чай ка рысць ад ра бо ты бу дзе 
мі зэр ная.

А вось па тэ ле фа на ваць і 
па ве да міць пра не пра ход ныя 
лу жы ны не аб ход на, бо гэ та 
пер шы «ін ды ка тар» та го, што 
на ву лі цы не па ра дак. На прык-
лад, сё ле та ў рай вы кан кам 
прый шло 16 зва ро таў, ра бо ты 
па дзевяці з іх бы лі вы ка на ны 
поў нас цю, ас тат нія да ро гі пра-
грэй дзі ра ва лі, каб па мен шыць 
кры тыч ную сі ту а цыю.

Да ро га скла да на га 
рэ лье фу

Ле тась рай вы кан кам вы ра шыў 
пе ра даць знач ную част ку ву ліц, 
якія ра ней аб слу гоў ва ла ЖКГ, на 
ба ланс ДРБУ. Ка му наль ная гас-
па дар ка — не  спе цы я лі за ва нае на 
ра мон це да рог прад пры ем ства, 
акра мя зга да на га аба вяз ку яна вы-
кон вае яшчэ мност ва «тра ды цый-
ных» для ка му наль ні каў спраў.

Не так даў но жы хар га рад ско-
га па сёл ка Ува ра ві чы прый шоў 
са скар гай да кі раў ніц тва ра ё на. 
Муж чы на абу раў ся ста нам ву лі-
цы Ба зар най, на якой ста іць яго 
дом, маў ляў, пас ля даж джу там 
ні пра ехаць, ні прай сці.

Тац ця на ТРОТ НА, на мес нік 
ды рэк та ра КЖУП «Бу да-Ка-
ша лёў скі ка му наль нік», зга-
джа ец ца, што да ня даў ня га ча су 
гэ та бы ла ад на з са мых «па пу-
ляр ных» у скарж ні каў да рог.

— У па сёл ку Ува ра ві чы най-
боль шы кло пат вы клі каў стан ву-
ліц Ба зар ная і Но вая. Апош нім 
ча сам праб ле му ўда ло ся па мен-

шыць, па ло ву Ба зар най за сы па лі 
пяс ча на-гра вій най су мес сю. Ця-
пер на па вест цы — дру гая яе част-
ка і ву лі ца Но вая, з якой пэў ныя 
цяж кас ці. Да ро га там скла да на га 
рэ лье фу: з ад на го бо ку, дзе ста-
яць да мы, па го рак, а з дру го га — 
на ад ва рот, схіл. Няцяж ка зда га-
дац ца, ку ды сця кае ва да.

Фі нан са вая 
гім нас ты ка

Ча му ж ра монт ад бы ва ец ца 
толь кі на па ло ву? Праб ле ма тра-
ды цый ная: аб ме жа ва ныя маг чы-
мас ці бюд жэ ту. Зда ва ла ся б, коль-
кі там срод каў па трэб на — уся го 
толь кі пры вез ці ма шы ну пяс ку і 
гра вію, ад нак кошт ад на го квад-
рат на га мет ра паў на цэн най пад-
сып кі скла дае 7,5 руб ля. «Вось і 
атрым лі ва ец ца, што пад сып ка па-
ло вы Ба зар най ву лі цы абый шла ся 
пры клад на ў 13 ты сяч руб лёў. Пры 
агуль ным бюд жэ це ў 50 ты сяч, які 
вы дзе ле ны прад пры ем ству на па-
доб ныя мэ ты, су ма ве лі зар ная», — 
дзе ліц ца Тац ця на Трот на.

Част ку пра ек таў ЖКГ на огул 
рэа лі зуе ў не каль кі эта паў. На-
прык лад, два га ды та му вы кон-
ваў ся пра ект па ўклад цы плі тач-
на га тра ту а ра па ву лі цы Ле ні на. 
Пас ля та го як пліт ка з'я ві ла ся на 
ад ным ба ку да ро гі, ра бо та пе-
ра пы ні ла ся, а на на ступ ны год, 
з но вым бюд жэ там, бы ла скон-
ча на. У па няц це «тра ту ар», па 
тлу ма чэн нях спе цы я ліс та, ува-
хо дзіць не толь кі мес ца для пра-
хо ду пе ша хо даў, па жа да на, каб 
там быў яшчэ і бар дзюр, і ліх та ры 
ву ліч на га асвят лен ня. Ся род па-
ста ян ных аба вяз каў ка му наль ні-
каў — доб ра ўпа рад ка ван не пры-
пын каў гра мад ска га транс пар ту і 
ад наў лен не да рож най раз мет кі. 
Пра сцей ка жу чы, кож ную вяс ну 
трэ ба ма ля ваць «зеб ру» на пе-
ша ход ных пе ра хо дах.

Май стры на не каль кі 
ра ё наў

Вет ка, Ба дзё ры, Бу шаў ка — 
гэ тыя на се ле ныя пунк ты зна хо-
дзяц ца так бліз ка адзін ад ад-
на го, што вы пад ко вы ча ла век 
лёг ка па лі чыць іх ад ной вя лі кай 
вёс кай. Сё ле та тут ру дыя грун-
то выя да ро гі за мя ні лі на шэ рую 
«гра вій ку».

Ка лі ра ней на ба лан се ДРБУ-184 
бы ла толь кі сет ка да рог мяс цо ва-
га зна чэн ня, інакш ка жу чы, пра-
сёл ка выя да ро гі па між вёс ка мі, 
то ле тась пад на гляд спе цы я ліс-
таў да рож на-ра монт най служ бы 
тра пі лі не па срэд на вяс ко выя ву-
лі цы.

— З 240 кі ла мет раў амаль па-
ло ва — грун та выя, — за зна чае 
ды рэк тар ДРБУ-184 Аляк сандр 
КУ ДЗЕЛЬ КА. Фак тыч на, ву лі цы 
ні хто не бу да ваў, лю дзі на ме ці лі, 
дзе бу дуць ез дзіць і ха дзіць, па-
ста ві лі да мы з двух ба коў і на зва лі 

гэ та да ро гай. Як вы нік, у даж джы 
тэх ні ка вы бі вае ка ля і ны...

Сён ня ў да рож ні каў ба дай са мы 
вя лі кі парк спе цы я лі за ва най тэх ні кі, 
ка ля 80 ра бо чых і ўлас ная вы твор-
часць ас фаль та бе то ну. Ёсць ла ба-
ра то рыя, дзе бу ду чае па крыц цё 
пра вя ра ец ца на якасць. Ар га ні за-
цыя пра дае пя сок, шчэ бень, бар-
та вы ка мень, тра ту ар ную пліт ку як 
для ар га ні за цый, так і для на сель-
ніц тва, шу кае да дат ко выя ра бо ты, 
на прык лад, вый грае тэн да ры ў 
Жыт ка ві чах, Вет цы, Свет ла гор ску.

Не шы коў на, 
але пра е дзем

Зда ец ца, ву лі цы пры та кім 
гас па да ры па він ны быць глад-
кія і роў ныя. Не ка то рыя на са мрэч 
на блі жа юц ца да ідэа лу, але да 
паў сюд на га ас фаль ту яшчэ да-
лё ка, бо больш за па ло ву да-
рож на га па лат на ра ё на па тра буе 
ка пі таль на га ра мон ту. Па доб ная 
сі ту а цыя не вы ключ ная, мно-
гія мяс цо вас ці ма юць та кую ж 
праб ле му вя лі ка га аб' ёму ра бот 

і сціп лых маг чы мас цяў. Асаб лі ва 
ад чу валь ная сі ту а цыя зі мой, ка-
лі трэ ба тэр мі но ва рас чы шчаць 
снег. Так, на 53 умоў ныя кі ла мет-
ры ву лі цы, ДРБУ мо жа вы дзе ліць 
уся го ад ну адзін ку тэх ні кі.

— Па куль што на ша за да ча — 
зра біць «грун тоў кі». Для гэ та га 
рых ту ем асно ву, за лі ва ем па лат-
но эмуль сі яй і на яе ўжо сып лем 
пад рых та ва ныя гра вій і пя сок. Пры 
леп шым рас кла дзе та кая да ро га 
па він на пра тры мац ца ка ля пя ці га-
доў, — тлу ма чыць ды рэк тар ДРБУ.

Па дзе лу на вя лі кія і ма лыя 
на се ле ныя пунк ты да рож ні кі 
не пры трым лі ва юц ца. Але цу-
доў на ра зу мець, што ў вё сач ку, 
дзе ўся го ча ты ры жы лыя да мы, 
пра клад ваць тра су не мэ та згод-
на, бо праз ней кі час жы ха роў 
там яшчэ па мен шае, і за тра ты 
не аку пяц ца. Та му да гля да юць 
ву лі цы паў сюд на, а вось удас-
ка на лен не пра вод зяць у вёс-
ках з перс пек ты ва мі.

На ра хун ку ма ем...
Фі нан са ван не да рож на га ра-

мон ту мае свае ака ліч нас ці. Срод кі 
вы дзя ля юц ца з рэс пуб лі кан ска га, 
аб лас но га і ра ён на га бюд жэ таў, 
у пэў ных — асаб лі вых — вы пад ках 
прад пры ем ства са мо дак лад вае 
гро шы на лік ві да цыю па ру шэн-
няў. З усіх ар га ні за цый толь кі 
ДЭУ №46 поў нас цю фі нан су ец-
ца з Рэс пуб лі кан ска га да рож на-
га фон ду — упраў лен не да гля дае 
тра сы рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня, 
а ім удзя ля ец ца асаб лі вая ўва га. 
Так са ма ў пры яры тэ це цэнт раль-
ныя ву лі цы, якія з'яў ля юц ца «тва-
рам» на се ле на га пунк та.

У той жа час пе ры фе рый ныя і 
не тран зіт ныя ву лач кі так са ма не 
за ста юц ца без ува гі.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.
yurgel@zvіazda.by

ПРА ЕЗ ДАМ Крок Крок 
да са ма стой нас ціда са ма стой нас ці
У Крас на пол лі прэ зен та ва лі Цэнтр 

па на ву чан ні на вы кам са ма стой на га жыц ця
Ён за пра ца ваў пры ад дзя лен ні 
дзён на га зна хо джан ня ін ва лі даў 
(ра ён ны Цэнтр са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва). 
Іні цы я ты ва «Крок да са ма стой нас ці» 
пе ра маг ла ў кон кур се пра ек таў 
«Са дзей ні чан не раз віц цю на 
мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь», што пад трым лі ва ец ца 
ЕС—ПРА АН.

На ра монт па мяш кан ня, на быц-
цё мэб лі, бы та вой тэх ні кі, а так са ма 
муль ты ме дый най уста ноў кі і ўся го ас-
тат ня га, не аб ход на га для пра вя дзен ня 
прак тыч ных за ня ткаў, бы ло вы дзе ле на 
14 027 еў ра. Прад стаў ні кі ве тэ ран скай 
ар га ні за цыі, якія вы сту пі лі парт нё ра-
мі іні цы я ты вы, ра зам з ма ла ды мі ін-
ва лі да мі рас пра ца ва лі тэх на ла гіч ныя 
кар ты страў і пра вя лі па іх 16 май стар-
кла саў. Акра мя гэ та га, быў пад рых-
та ва ны і вы да дзе ны збор нік рэ цэп таў 
«Я так са ма ўмею га та ваць».

Як ад зна чы ла стар шы ня Крас-
на поль ска га рай са ве та дэ пу та таў 
Ан жа лі ка ГО МАН, но вы цэнтр да па-
мо жа ма ла дым лю дзям адап та вац ца 
да жыц ця ў гра мад стве, на ву чыц ца 
кла па ціц ца пра ся бе і сва іх бліз кіх.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

У Бу да-Ка ша лёў скім ра ё не 935 кі ла мет раў аў та ма біль ных 
да рог. У 2014 го дзе тут пра хо дзі лі аб лас ныя «Да жын кі», і на 
цэнт раль ных ву лі цах быў пра ве дзе ны ка пі таль ны ра монт. 

Ад нак чым да лей ад цэнт ра, тым горш вы гля дае ас фальт, а вяс ко выя 
ву лі цы ўво гу ле ма юць аль бо пяс ча на-гра вій нае па крыц цё, аль бо 
за ста юц ца звы чай най «грун тоў кай». Мы пра ве ры лі, на коль кі зруч на 
па іх ез дзіць, а за ад но вы свет лі лі, якім чы нам да ся га ец ца ба ланс 
па між кош там ра мон ту і яго якас цю і ча му трэ ба па ве дам ляць пра 
ямы пад вок на мі.

Два абліччы ву лі цы Ба зар най. Пра ехаць, як мы ўпэў ні лі ся, мож на. Ці з кам фор там — пы тан не ін шае.

Ува ра ві чы. Па нар ма ты вах, у га ра дах і па сёл ках га рад ско га ты пу 
ка ля 70 пра цэн таў да рог па він ны быць за ас фаль та ва ныя.


